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Z. S. R. R. A SPRAW Y ZAGRANICZNE.
POLSKA A Z. S. R. R.
Trybuna Radziecka 22.IX. omawia w art. p. t.
. K ontr - rew olucja kułacka we wsi polskiej" (Józefa
W róblewskiego) stosunki społeczne wśród ludności
polskiej w B. S. R. R. Pismo podkreśla istnienie p rą 
dów przeciwsowieckich wśród Polaków na Białorusi
sowieckiej, podaje, iż kontr - rewolucjoniści wysuw a
ją hasło ,,Polak - katolik pom aga Polakowi", stw ierdza
Ytnienie ..jednolitego frontu religijno - narodowego"
przy min:malnym rozw oju rew olucyjnych organizacyj
polskich. Tego rodzaju sytuację pismo tłum aczy kontr
rew olucyjnym wnlywem duchowieństwa katolickiego
oraz dążeniem „Polski faszystow skiej" do stw orzenia
swych placówek na terytorjum B. S. R. R, na wypadek
wojny polsko - sowieckiej.

^ Trybuna Radziecka 19.IX. wzywa ludność polską
w Z. S. R. R. do udziału w akcji, zwróconei przeciwko
nieptśmiennoścl wśród sowieckich obywateli polskiego
pochodzenia.
Prawda 20 IX. podaje, iż delegacja Łańcuckiego
powróciła do M oskwy i odwiedziła komunistyczną
m iędzynarodówkę związków zawodowych i centralna
ra.de związków zawodowych R.S.F.S, R. W m iędzyna
rodówce odbyła się wspólna narada członków jej k o 
m itetu i delegacji polskiej w spraw ach ruchu zawodo
wego.

wrażenie, zdem askował bowiem charakter upraw ianej
przez PPS . opozycji.
Izwiesłja 20.1X. podają, iż polskie koła polityczne
oceniają sytuację, jako odwrót opozycji sejmowej.
Przyw ódcy klubów opozycyjnych opuścili W arszawę,
w yjechał również marsz. Daszyński, natom iast rząd
szykuje się do nowej ofenzywy przeciwko Sejmowi.
Ofenzywa ta rozpocząć się ma w najbliższej p rzy 
szłości.
Leningradzka Prawda 11.IX., donosząc o manew
rach arm ji polskiej, pisze, iż odbyw ają się one na ,,terylorjum litewskiem, obecnie okupowanem przez P o l
skę".
CHINY A Z. S. R. R.
Prawda 24.1X. donosi, iż w Chinach czynione są
próby skonsolidowania wszystkich odłam ów opozycji
orzeciwko rządowi nankińskiemu. Feng i J e n - Si Szan form alnie nie wypowiedzieli sie Drzeciwko rządo
wi i trwa i ą rzekomo przy zam iarze opuszczenia Chin,
lecz pismo jest przekonane, iż dążą oni do reorgani
zacji rządu nankiriskiego i popiera ją zbrojne w ystąpie
nie Czang - Fa - Kueya przeciwko Nankinowi. Gdyby
przeciwnikom Nankinu odało sie opanować Kanton,
zwołaliby z pewnością plenum „Kuom intagu" i potę
piliby całą działalność rządu nankińskiego po trzecim
zjeździć tej partji.
♦

Prawda 24.IX. podaje, iż wdowa po Sun - J a t Senie opuściła granice Chin.
SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE.
Prawda 24.IX. streszcza bez wszelkich kom enta
rzy art. marsz. Piłsudskiego „Gasnącem u światu", za
znaczając jedynie, iż arty k u ł ten w yw arł olbrzymie

SPRAWY

WEWNĘTRZNE

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Prasa sowiecka z drugiej połowy września omawia
obszernie zagadnienia gospodarczego życia Z, S. R. R.
Pism a w skazują na konieczność przyśpieszenia tem pa
dokonywanych przez państw owe instytucje aprowizacyjne zakupów zboża, dom agając się aby zakupy te od
byw ały się z zastosowaniem surowych środków repreD ru k a rń JŁADRA", Długa 50, tal. 186-30.

Prawda 24.1X. omawia sytuację w Chinach, oświadczając, iż brak ścisłych wiadomości utrudnia o r
ientowanie się w sytuacji, wytworzonej przez w ystą
pienie Czang - F a - Kueya, lecz nie podobna odmówić
tym wydarzeniom nadzw yczajnej wagi.

syjnych przeciwko rolnikom, którzy odm aw iają sp rze
daży zboża państw u. P rasa donosi o braku mięsa i
ziemniaków w Moskwie i w Leningradzie, o w prow a
dzeniu kartkow ej sprzedaży opału, podaje, iż brak a r 
tykułów spożywczych na składach spółdzielni sowiec
kich w Leningradzie uniemożliwił w prow adzenie do
datkowego zaopatryw ania dzieci w wieku poniżej 7 lat
w mleko, cukier, ja ja i kasze.
Drukowano na prawach rękopUa.

